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DODATEK
k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému
studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce
2022/2023
Preambule
Dodatek k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na Agronomickou
fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023 (dále jen „dodatek“) je vypracován na základě
schválení zákona č. 67/2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.
§1
Podmínky přijetí na základě opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny
(1)

Dodatek se vztahuje pouze na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace * v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým
se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice
2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „cizinec“).

(2)

Uchazeč cizinec dokládá dočasnou ochranu na území České republiky kopií speciálního víza vydaného
odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo Policie ČR.

(3)

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „AF MENDELU“) individuálně pro uchazeče cizince
nebo vymezenou skupinu uchazečů cizinců tímto dodatkem stanovuje dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č.
67/2022 Sb. podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a termín přijímacího řízení i způsob ověřování
splnění podmínek přijetí ke studiu včetně formy a kritérií.

(4)

Uchazeč cizinec si může podat přihlášky nejvýše do dvou studijních programů akreditovaných na AF
MENDELU.

(5)

Uchazeč cizinec je v souladu s § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/2022 Sb. a nařízením rektora MENDELU č.
2/2022 osvobozen od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých
školách.

(6)

Uchazeč cizinec v aplikaci elektronické přihlášky ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských i
doktorských studijních programech (https://is.mendelu.cz/prihlaska) vyplňuje sekce Osobní údaje a Adresa.

(7)

Přihlášku ke studiu je nutné vytisknout, podepsat a s ověřenou kopií dokladu o ukončeném předchozím
vzdělání s jeho úředním překladem a motivačním dopisem osvědčující zájem o studium vybraného studijního
programu, popř. specializace dodat na adresu studijního oddělení AF MENDELU v termínu stanoveném
děkanem fakulty a zveřejněném na webových stránkách fakulty (www.af.mendelu.cz). Jiné formy přihlášky
nejsou akceptovány.

*

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
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(8)

Ověřené kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání i vysokoškolského diplomu mohou být
nahrazeny podle zákona č. 67/2022 Sb. čestným prohlášením.

(9)

Čestné prohlášení může uchazeč napsat v libovolném jazyce. Pokud bude v jiném než v českém nebo
anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad do českého nebo anglického
jazyka. Čestné prohlášení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
uchazeče, dále uchazečem prohlašované skutečnosti, jeho vlastnoruční podpis a datum.
Nahrazuje-li uchazeč vysvědčení o středoškolském vzdělání, uvede v čestném prohlášení: název
absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí – pro snadné dohledání),
sídlo absolvované střední školy, název daného dokladu o středoškolském vzdělání, stupeň daného vzdělání,
název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu, příp.
jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.
Nahrazuje-li uchazeč doklad o vysokoškolském vzdělání (vysokoškolský diplom) potvrzující absolvování
vysokoškolského studia, uvede v čestném prohlášení: název absolvované vysoké školy (vhodné uvést rovněž
ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí), sídlo absolvované vysoké školy, název či typ vysokoškolského diplomu
(tj. bakalářský, specialisty, magisterský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru,
datum nebo alespoň rok vydání dokladu/diplomu, příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu
daného dokladu schopen poskytnout.

(10)

Hlavním kritériem pro přijetí do všech typů studia je výsledek přijímacího pohovoru před přijímací komisí.
Výsledek přijímacího pohovoru je buď „doporučen k přijetí“, nebo „nedoporučen k přijetí“.

(11)

Přijímací komise je jmenována děkanem fakulty na návrh garanta studijního programu, do kterého je přijímací
pohovor konán.

(12)

Přijímací komise je složena z minimálně tří členů programové komise, případně oborové rady u přijímání do
doktorského studijního programu.

(13)

Přijímací pohovor je veden v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován. Během přijímacího pohovoru
bude zároveň ověřena schopnost uchazeče komunikace a studia v jazyce, ve kterém je daný studijní program
akreditován.

(14)

Motivační dopis je předložen v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován, nebo v jazyce anglickém.

(15)

Termíny pohovorů pro jednotlivé uchazeče stanoví děkan fakulty. Uchazeč cizinec bude o termínu informován
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce a na úřední desce fakulty (www.af.mendelu.cz/ofakulte/uredni-deska).

(16)

Počet přijatých uchazečů cizinců podle tohoto dodatku neovlivňuje počty přijímaných uchazečů podle
schválených podmínek přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na AF
MENDELU v akademickém roce 2022/2023.

(17)

Předpokládaný počet studentů cizinců s dočasnou ochranou v České republice zapsaných do studia je
stanoven s ohledem na kapacitní možnosti AF MENDELU.

(18)

Do bakalářských studijních programů je předpokládaný počet zapsaných studentů 15, do navazujících
magisterských programů 10 a do doktorských studijních programů 10 studentů.

(19)

V přijímacím řízení budou AF MENDELU akceptovány pouze přihlášky uchazečů cizinců, kteří prokážou, že
splňují kritéria stanovená tímto dodatkem. Přihlášky ke studiu, které nebudou splňovat požadovaná kritéria,
nebudou zařazeny do přijímacího řízení.
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§2
(1)

Přechodná ustanovení
Tento dodatek je bezprostředně po schválení Akademickým senátem Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně (dále „AS AF“) zveřejněn na úřední desce a na webové stránce fakulty
(www.af.mendelu.cz/o-fakulte/uredni-deska).

(2)

Tento dodatek k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na
Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023, byl AS AF schválen dne
25. 4. 2022.

(3)

Tento dodatek nabývá platnosti dnem schválení AS AF a účinnosti dnem zveřejnění na webové stránce fakulty.

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Schváleno Akademickým senátem Agronomické fakulty dne

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
předseda Akademického senátu Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně

